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Консультації Відповідно до графіку консультацій весняного семестру 

  

1. Коротка анотація до курсу – курс «Обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки підприємства» присвячено дослідженню напрямків та особливостей формування 

обліково-аналітичного забезпечення економічної  безпеки  п ідприємства . З 

позицій системного підходу обґрунтовано склад, структуру, принципи 

функціонування й методологію впровадження обліково-аналітичних систем, 

орієнтованих на підтримку процесів прийняття рішень та управління знаннями 

підприємств. Практичне використання запропонованих методичних підходів дозволить 

студентам - майбутнім фахівцям об'єктивно оцінювати рівень економічної безпеки 

організації, фірми, підприємства; виявляти та запобігати шахрайству в організації.  

 

2.   Метою навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки" є отримання знань про використання теоретико-методичних основ обліково-

аналітичного забезпечення економічної безпеки для формування навичок розроблення 

практичних рекомендацій щодо виявлення загроз, зниження ризиків та розроблення 

антикризових заходів на  мікрорівні.  

  

Завдання навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки":  

- концептуальна постановка завдання обліково-аналітичного забезпечення економічної 

безпеки;  

- формування обліково-аналітичної інформації для забезпечення економічної безпеки;  

- використання методичного інструментарію обліково-аналітичного забезпечення 

системи економічної безпеки;  

- обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки організації;  

- формування системи показників, яка найбільш оптимально характеризує економічну 

безпеку;  

- виявлення стимулюючих або загрожуючих чинників;  



- оцінювання ризиків та ймовірності банкрутства підприємства;  

- перевірка фінансових та виробничих можливостей потенційних контрагентів;  

- оцінювання та діагностика фінансово-економічного стану та фінансово-економічної 

стійкості організації;  

- оцінювання та аналіз стану економічної безпеки;  

- перевірка достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності;  

- аналіз схем шахрайства з даними бухгалтерського обліку;  

- проведення внутрішньогосподарського контролю в управлінні дебіторською та 

кредиторською заборгованістю підприємства;  

- розроблення комплексу рекомендацій для зниження ризиків підприємства та 

розроблення антикризових заходів.  

 

3.  Формат курсу - змішаний (blended) - курс, що має супровід в системі Moodle; 

4.  Результати навчання:  

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

- методи вивчення процесів, які відбуваються у зовнішньому і внутрішньому 

середовищі підприємства; 

- класифікацію ризиків фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

підприємництва; 

- принципи організації та функціонування системи обліково- аналітичного 

забезпечення економічної безпеки на підприємстві; 

- техніку моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів 

управлінської діяльності щодо забезпечення економічної безпеки підприємства; 

- вимоги до професійних якостей та зміст діяльності аналітика з обліково - 

економічного забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 

Підготовлений фахівець повинен вміти: 

- організовувати обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 

суб’єктів господарської діяльності; 

- гнучко реагувати на зміни в обліковій політиці підприємства, грамотно 

використовувати дані обліку для управління його економічною безпекою; 

- орієнтуватися в можливостях і обмеженнях застосування облікової- аналітичної 

інформації в управлінні економічної безпеки підприємства 

- здійснювати моніторинг ефективності забезпечення фінансово- економічної 

безпеки підприємства; 

- розробляти систему оцінювання заходів щодо протидії загрозам та ризикам 

діяльності підприємства. 
 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  14 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 



самостійна робота 92 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр 
спеціальніс

ть 

Курс 

(рік 

навчання

) 

Нормативн

ий\ 

вибірковий 

2020 весняний 073 

Менеджмент 

 

другий нормативни

й 

 

7. Схема курсу  

  

Тема 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література 

 

Завдання, 

год 

Тема 1. Теоретичні засади 

обліково-аналітичного 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

   Економічна безпека 

підприємства: мета, завдання, 

нормативна база. Облік та аналіз 

в системі управління 

підприємством. Види обліку. 

Концептуальна модель функції 

обліку. Схема формування 

інформації за видами обліку для 

організації управління 

розвитком. Обліково-аналітичне 

забезпечення, його мета, функції, 

стадії. Система обліково-

аналітичного забезпечення. 

Структурні складові обліково-

аналітичної системи. Сутність 

обліково-аналітичного 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства, механізм 

 Лекція, самостійна 

робота 

1,2,3,4,14,22 Опрацювання 

літератури, 

тестування (5 

год) 



його дії. 

 

 

 

Тема 2. Організація обліково-

аналітичного забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства в умовах ринкової 

економіки 

      Системний підхід до  

організації обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Обліково-

аналітична діяльність у системі 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства.  Угрупування 

персоналу та доступу до 

інформації. Аналітична функція 

професійного бухгалтера. 

Складові аналітичної компетенції. 

Формування контролю, аудиту у 

системі економічної безпеки. 

 

 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

1,3,6, 8,21,23 Опрацювання 

літератури, 

кейс, 

тестування (5 

год) 

Тема 3. Діагностика, як 

інструмент обліково-

аналітичного забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

 Методика формування обліково-

аналітичної інформації в умовах 

зміцнення економічної безпеки 

підприємства. Методологічні 

аспекти діагностування 

економічної безпеки підприємств 

в умовах обліково-аналітичного 

забезпечення. Об'єкт 

економічного діагностування. 

Методи та прийоми 

бухгалтерського обліку та аналізу 

фінансово-господарської 

діяльності підприємства, що 

використовуються при 

забезпеченні економічної безпеки 

підприємства. Інструментарій 

оцінювання стану та рівня  

економічної безпеки 

підприємства. 

 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,4, 10, 12, 13, 

16,19, 31, 33 

Опрацювання 

літератури, 

ділова гра, 

розрахунково-

аналітичне 

завдання, 

тестування (5 

год) 



 

 

 

 

Тема 4. Облікові технології 

управління ризиками при 

забезпеченні економічної 

безпеки підприємства 

Ризик, ідентифікація ризику. 

Методи управління ризиком. 

Суть проблеми облікового 

забезпечення управління 

ризиками. Ризик-причина, ризик-

наслідок. Принцип обачності дій, 

принцип чутливості до ризику. 

Види ризику та їх взаємозв'язок 

із об'єктами бухгалтерського 

обліку. Аналіз впливу ризику на 

вартісний вимір об'єктів 

бухгалтерського обліку. 

Інструменти бухгалтерського 

обліку для управління ризиками 

в системі економічної безпеки: 

оцінка та резервування. 

Справедлива вартість. Облікові 

технології управління ризиками. 

Обґрунтованість розміру 

резервів, фактичне забезпечення 

створених резервів відповідними 

активами.  

 

Лекція, самостійна 

робота 

4, 9, 10, 14, 25 Опрацювання 

літератури, 

ділова гра, 

кейс, 

тестування (5 

год) 

Тема 5. Оцінка та моніторинг 

реалізації стратегії 

забезпечення економічної 

безпеки підприємства із 

застосуванням збалансованої 

системи обліково-аналітичних 

показників 

       Процесно-орієнтовані моделі 

обліку. Інформаційна підтримка 

стратегічного управління бізнес-

процесів підприємства. 

Аналітичні й прогнозуючі 

системи (OLAP, CRM, B2B), 

драйвери витрат, ієрархія 

Лекція, групова 

робота 

5,6,7, 15, 29 Опрацювання 

літератури,  

тестування, 

розв’язання 

проблемних 

ситуацій (6 

год) 



драйверів АВС технології. 

Система оцінки ефективності 

стратегічних заходів зі зниження 

загроз та ризиків діяльності 

підприємства. 

 

Тема 6. Світовий досвід із 

забезпечення економічної 

безпеки. 

   Міжнародна практика 

використання показників 

фінансової звітності для цілей 

економічної безпеки 

підприємства. Інформаційні 

зловживання та заходи їх 

упередження в сучасних умовах. 

Мотивація діяльності  

працівників служб економічної 

безпеки та всіх працівників 

підприємства 

Лекція, групова 

робота 

3,4,14, Опрацювання 

літератури,  

тестування (7 

год) 

Тема 7. Напрями 

удосконалення облікової 

системи з метою забезпечення 

економічної безпеки суб'єктів 

господарювання 

Управління знаннями у системі 

обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Впровадження 

інновацій на підприємстві і 

функціонування системи 

обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Наслідки інновацій 

в контексті активізації процесів з 

економічної безпеки 

підприємства. Концепція системи 

обліково-аналітичного 

забезпечення управління 

інноваційним розвитком 

підприємства. Облікові моделі. 

 

Лекція, самостійна 

робота 

3,4,5,7, 9, 25 Опрацювання 

літератури, 

ділова гра, 

реферати, 

тестування (5 

год) 

 

8. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/іспит - 60/40 



Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати 

кейс на обрану тематику, виконати розрахунково-

аналітичну роботу. Усі письмові роботи мають бути 

подані до початку рубіжного контролю. Відсутність 

письмових робіт не допустима. У разі дистанційного 

навчання, письмові роботи подаються на електронну 

пошту викладачеві. Усі письмові роботи перевіряються на 

антиплагіат. До кожного рубіжного контролю студенти 

зобов’язані пройти тестування в системі Moodle 

  

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність виконаної розрахунково-аналітичної роботи, 

кейсу за відповідною тематикою та пройдені тести в системі 

Moodle 

 

9. Список літературних джерел 

       Базова 

1. Боримська К. П. Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства: проблеми методології й організації /К. П. Боримська. – Житомир: ЖДТУ, 

2014. – 624 с. 

2. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: 

монографія / Л. В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. – 305 с. 

3. Гоголь Т.А. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю 

суб’єктів господарювання: [монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. Білопольського О. М. – 

Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 372 с. 

4. Реслер М. В. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту: 

монографія / М. В. Реслер. – Ужгород: Ліра, 2013. 

5. Садовська І. Б., Мачулка О. В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття 

управлінських рішень: монографія / І. Б. Садовська, О. В. Мачулка. – Луцьк: Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 228 с. 

 

Допоміжна 

6. Ареф’єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Арефє’ва, Т. 

Б. Кузенко. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2004. – 170 с. 

7. Білоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова системи 

економічної безпеки підприємства: [монографія] / І.А. Білоусова. – К.: Дорадо- Друк, 

2010. – 432 с. 

8. Бутинець Ф. Ф., Войналович О. П., Томашевська І. Л. Організація 

бухгалтерського обліку: Підручник. / За ред. д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: 

ПП «Рута», 2005. – 528 с. 

9. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посібн. / В.О. 

Василенко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 504 с. 

10. Деєва Н. М. Фінансовий аналіз: Навч.посіб./ Н. М. Деєва, О. І. Дедіков – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 328 с. 

11. Економічна безпека: підручник /авт. кол.; за ред. д-ра екон. н., проф. О. Б. Жихор, д-

ра. екон. н., проф. О. І. Барановського. – К.: УБС НБУ, 2015. – 467 с. 

12. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [Електронний 



ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994 р. 

— Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний 

ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. — Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

14. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм 

забезпечення: [монографія] / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. 

– К.: Лібра, 2003.– 280 c. 

15. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб. /В. С. Лень. – К.: Знання– Прес, 2006. 

– 317 с. 

16. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у 

промисловості [Електронний ресурс] : наказ Держкомпромполітики України № 47 від 

02.02.2001 р. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua. 

17. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку 

[Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 356 від 29.12.2000 р. — 
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ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський 
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 Інформаційні ресурси 

 

Інформаційні ресурси для вивчення дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки на підприємстві»: 

 http://zakon.rada.gov.ua. 

 http://www.liga.kiev.ua 

 http://search.ligazakon.ua. 

 http://buhgalter911.com. 

 http://ua-info.biz/legal/basesi/ua 

 http://www.nbuv.gov.ua 

 http://www.nibu.factor.ua 

10. Політика оцінювання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (-5 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 10%. Списування під час контрольних 

робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, 

програма Kahoot). 
 

11. Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1 - 6) – колоквіум 15 

Модуль 2 (теми 1 - 12) – колоквіум 15 

Комлексне практичне індивідуальне завдання 

(кейс + розрахунково-аналітична робота)  

30 

Екзамен (теми 1 - 12) – тести, завдання, кейси 40 

  

    Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 82-89 добре 

C 74-81 добре 

D 64-73 задовільно 

E 60-63 достатньо 
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http://www.liga.kiev.ua/
http://search.ligazakon.ua/
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FX 35-59 незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 


